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CONTRATO DE COACHING 

COACH: ______________________________________________ 

COACHEE: ____________________________________________ 

Este documento rege as condições de parceria de Coaching entre o profissional 
de Coaching e o Coachee. 

Horário 

O Coach compromete-se a reunir em horário e local acordado pelo período e 
periodicidade que for acordado entre as partes. 

Cancelamentos e alterações 

Sessões marcadas podem ser alteradas até 48 horas de antecedência. Sessões não 
remarcadas atempadamente ou sessões não comparecidas são consideradas 
sessões efectuadas. 
Estas regras são válidas para qualquer tipo de sessão: presencial, telefónica ou 
videoconferência. 

Confidencialidade 

O serviço de Coaching é absolutamente confidencial exceto pelo seguinte: 

1. Que seja dado pelo Coachee ao Coach indicação para discussão de um  
    determinado tema com qualquer outra pessoa ou entidade. 

2. Qualquer outra excepção indicada pelo Coachee e que ainda assim respeite o  
    dever essencial de confidencialidade do profissional de Coaching 

A confidencialidade do serviço de Coaching entende-se ao nível pessoal do 
conteúdo abordado na sessão, assim como à confidencialidade de dados ou 
informações profissionais e/ou empresariais. 
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Duração e término do programa de Coaching 

No início do programa de Coaching é definido entre o Coach e o Coachee o 
tempo inicial previsto para o programa de Coaching. O programa pode ser 
depois prolongado caso o Coach e o Coachee assim o entendam. 

O Coach e o Coachee manterão o programa de Coaching enquanto este seja de 
interesse do Coachee. Nesse sentido o Coach ou o Coachee poderão terminar o 
programa de Coaching sempre que este não se revele útil. De forma a tirar ainda 
melhor proveito do processo de Coaching o término do mesmo, se assim for 
decidido, deverá ser programado. 

Notas e registos 

Todas as notas e registos efectuados no decorrer da sessão de Coaching, servirão 
ao Coach como apoio ao processo de Coaching e serão guardadas de forma 
segura e confidencial. 

Para o Coachee ser considerado coachable este deverá assegurar: 

• Que a sua intenção e desejo de mudança e melhoria é sério. 
• Que está pronto para agir e receber feedback. 
• Que está determinado a adoptar novas forma de acção e aprendizagem, ser 

verdadeiro e informar o Coach imediatamente se de alguma forma o processo 
não está a ter os resultados que definiu. 

• Que está disponível para a explorar, desafiar e mudar pensamentos, sensações e 
acções que reconheça estão a auto prejudicar. 

• Que entenda que o seu Coach o apoiará e treinará enquanto irá desenvolver as 
acções e será responsável pelos resultados do seu empenho. 

• Que o seu Coach se focará no seus melhores interesses e não apenas nos seus 
objectivos. 

O Coach 
_________________________________________________________ 

O Coachee 
_________________________________________________________ 

Data ____________ Local ____________________________________
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